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i rm

Jue se lavrou èm ÒomeÚo composto dos CHadãos do CI^o NnJ^bem da trau^Uidade da Provia ^^^^ e Povo fí

^J?? 17df*
dô mez de Dezembro de 1823 nes*

to Cidade de g Salvador Bahia de iodos os
««, e^salla do Falado do Governo Provi!

Jí"£
da Provada;, mde se achava reunido o

sefco convocado; peia Portaria de 14 do
ate

,
a requerimento da Camâra desta Ci-ôaae em consequência da Representação «ue,be fisego muitos Cidadãos do* Clero /Nobre?*a, e i-ovo, e composto do mesmo Governo

r-!?f
a
Í
^Pf^ados Piiblicos, Eccleaiasticos;

Crus., e ciliares, e Cidadãos illusírados êzelozosdo tíem Publico, todos abaixo asseia-aos para o fim de se tomar de coinmum ac-ordo as medidas necessárias para manter a Ôr.«em, e tranquilidade desta Provinda, ha tentjos perturbada, e açora assaz aditada pela ntS °a d
'f

ol!^° da Assembléa Geral Cons-ttnmte e Legislativa
, sendo ahi foi requerido

^e unanimemente approvade
, qíie o Sr.

1 P^
íh? CTcse

" •

Il,
~
e

°/
Meilbros do ^~tòo, huma Gommissao de oito pessoas ilhistra-

feda ^bSV^'^ a8 re«-
,

e some o seu parecer resolver o Con-selho com acerto e regularidade'« e enímeando o Sr. Presidente.para a requerida ConT

orno da Silva Telles
, aos Doutores José Ave-

Jmo Barboza
, António Policaroo Cabral JLVigário Vicente Ferrari Aa «!•' .

w ' ea8

f a
crrtsi Mmi>osto

> < —a?1*, «i ciiiaar no trabalho ouf oa íi,!. i.
>ntre^»Hfíí> «« p, q * , '

se lhe incumbia,

"X!f
í0das as reP^zentações

, asso-lados, memorias, e votos por escripto 1 fem epodessem ser presentes ao Conselho mt

Sr
M
P -!i

'

e8tTão do dia
>
o seo Paressei^^ Prudente levantou a Sessão

, eSC '

ae o Conselho reunir-se-hia no dia seguinte
1'

Ser' á
' ai,rZeilírd°

,
a Co™são o seodres„er as 3 horas da tarde , foi lido e p^

inadas eíllf 7
circunspectamente exa-

narial ^>0uJe
fJ

as *» circunstancias exíraor-nanas, e assustadoras , em aue se »oh* lromeia
, onde

, infel^l*! q ha esía

dual he a ÍSí» J
™azmeiite a•segurança indi-

«iíi e assíad^T ^T1" P ' ^tínuadoe
^peito dS f í 3

de
í
e quaze ^hum.openo devido a todas as Authoridades Cons»

Proviucia, ^^7.??W
lés, <sn<» Aro

u '.-"iao
,

toíi<>s, oa parte dos mal-

curstanriao ^ „ í?
a se

,
outras fossem as cir-

ieníe a S SI í 'i "e m Tei 'F salmissa-

-„d„ da mat- t S™S, ^I*"'^ ,' ^
e prosoeridadp ,ll / ,'

pa?a a ovação

demSavítJS? fif^ .í^^, Pe-

saria m™ n ,
' ^m* á deIoilffa neces-

ei" nisS t, ,

UrS° a C€rte imitai, sem

I O,,o ? ?°, naS segufeites deliberações,
•í- Vug se declare in-i*--» • r.,-.n« vMm, eiiesto; como se escrinta não fora a aSííeiía em CamiM ri .<„ ^- i ^

J^a, a iieta

correnteli ' * Cidade M0 dia 13 d<>

diSf !
'

f]
P UT Se C0I«Pad9cer com a^SOffiWe

,
e decoro desta Provinda as f~A™=

S!Tc^eCÍÍda
^ ^^ -1 ^efríSS

aoaiailo.se commoviaos com a noíic4 da fii«

creve?s;
ílASSefflbIéa

.' *^A tomM^
SeSa Ae a T"°' "^

> ^^ Paríe da so^

feita á P«m^ fC ^/efere areP^Zentação

KSa e Pi ^«.Cidadãos do Clero, No-oreza e Povo, exigido o chamamento dos 2JJepuiados recém ch^iríc,* „o„o ^ .

tm a„ ^^J-gaííos, para darem o moti-to de seu mexperado regresso, e a resisteque estes derão nela nraf e« ««
resposta,

- dos espirito!taSdd, TSuiado;pelos falço, boatos qae se haMo"sSft
ec£eníV?^ daqUelle^tôS
vXl T,' p

Para
-

qUe isto 8e exec«te
,
o Go-£ rÍ Prov

f
cla Penará á Camâra, nSW nscar e borrar a mencionada Acta

9gso te qne nao possa ser lida em tempo ai^míe mande escrever de novo a parte «ue t

T

pnamente constituo a Acta, qufeomo TitoVãdeve ser conservada.

S
f

M Tl 1 ,
si

8f
fi^e ffiuí respeitosamente a

^- M. 1, a profunda magoa dos Bahianos ne<9dissolviçao da AewmM^n r> i

"<«"<».noí> pe ta

Leprisl^vp
Ga

f
ssem

.e
lea 'Geral Constituinte e^egisiativa

,; seguro liame
f que iuníava e r^»na ^a grande famiilia Brazile1ra ,^ -amai 11

oll T eS Pi-OTJn^s,.do Império: e
P
uet^odos os hakíaBtes- desta Província esPe'rão , Sue

DiiSdal^br?'
C

T° CWnpre a Sua '^*
il»iof '

boa ^^ Constitucionalidade
, aosjuramentos, ,<™e EUe p t^^^c ^, í> %'•

iem solemne
,- e espontaneamente prestado£w<mo medrar o rigimen CoustitucioLi; «%:
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«,+afln com a maior brevidade o prometi-

r^ecto de Constituição ,
duplicadamente

iríSral *«* o da exíineta Assemblea ,

xnais Li0^'c^aras interpondo o seujimo,
PT t^àoolosBe^Ls das respectivas

e transmitmao-o aos. v> ?
d removen-

ProTincias, sqa por estes approv^),

i „-^m t fSesconhanca dos iovos, que w»
Cl°

lTem eterno aculada. Finalmente que

,„ „T M- 1. o haver nomeado hum Mi-

*? i« p Conselho d'Estado composto sotnen-

tT!e SuhdftoTnascidos no Brasil; Hz—
? ! ,1p me S M. firme neste propoaiu), dig-

^ L Suaprofunda Politica e Sabedoria nao

SSnfiiá o* findes cargos do Estado a Sub-
coniiara os &"*

Portu«-al : e que ao mes-
diíos nascidos em Poitu at 4

^ te

Ti?aveV mandado- expulsar do Impe-

ro
8 I^S Portugueses rezidentes na

PAríP flzendo-se mui necessário que uma tal

vS,' tTextensiva a todos aquelles que co-

SHÍ exonlsS se tem mostrado e mostrao

m§0S
Que STos Habitantes desta Provin-

da suplicao mui submissamente a S. M. I. que

Í DiSe restituir os Deputados prezo» e expul-

Saí. „„í 1>eM de obstar ao mal serto
,
que

ISTiStS Decreto de 21 de Novembro, que

S« sfrfcias em segredo pois que a iatal expeu

tíí dS Portaria de 11 de Dcembro do an-

S nass^do que continha matéria edentica nos
no passaao qu

. ias, (ja execução do
agoura terríveis consequências w ,

v-t tiwrpta e mais ainda do imanai.
predito Decreto, e m« p.
^
V. Que se suplique a S. M. L q»e se 1^

w* de nomear para esta Provinda os Eu^re-

1US Publico.^ i^^tão
co^^Crgn-

fell e três AggJgJ**
a^^a9

He.br para esxa Comiftaica, e
i-

-

da Província , e Juizes de Foi P«a » W
fctfiftigl os imo tem; por quamo a mia ue

feiSe^dcs Cítís nãVderxa de ser uma das

p^íít%a desordem , em que se acha es-

nomeação :eui Súbditos nascidos no Braril
,

e

nunca- em • Portugal- - - „ -.„ fg

VI 'Oue se pessa instantemente - a b. &U I-

vi... wuc »c f Wtjr^r desta Cidade
«ue Haia por sem iaáer retirar -

ce-id.

mra a Europa as duas' Comunidades Feh-

gSas dos Carmelitas- descalço,, 4 4*1 **

sionarios Apostólicos, Vulgo Barbadinhos ,
fa-

zendo logo aplicação dos Conventos de amfcas

,

e~dos bens, que a primeira possue nesta Pro- •

vincia; por quanto os membros de taes com-

munidades são estrangeiros nossos inimigos que

nos fizeno a guerra no Campo da Batalha,

no Púlpito, e confissionario, e sua existência

estu Cidade, ou he perigoza ,
ou he nociva.

VII Que para o fim justíssimo de promo-

Yer.se a tranqualidade desta Cidade e Provin-

cL c pounar as vidas , e dar socego aos Por-

tatnezes honrados e pacíficos, que hoje sao

cfdiSs Brasileiros , se
.
faz necessarm ,

que

seião retirados desta Província, athe que Po1-

tugal reconbeça solemnemente a Independência

e o Império do Baazil , l.° todos w Portu-

"uezes prezioneiros de guerra, que_ forao man-

dados pL aqui pelo Primeiro Almirante Mar-

mez do MaiWáo ,
entre os quaes se compre-

Sem os Frades' de Jer
f
ale^: 2^

Ogd
Poituguezes soltekos, e preversos e também

alguns Brasileiros, que nos fiserao a gueira
,

SvSlo de volnntaiios nos Batalhoens Luzita-

nos e por outros modos , 6 cuja existência nesta

Cidade se alega como cauza dos motins e as-

Sas que tinto a perturbão , comprehenden-

do se nesta classe alguns Frades de diíferentes

Ordení Religiozas :
3.° alguns Portuguezes ca-

zados mas
§
que não tem filhos ,

os quaes ape-

sar da magoa, que nos cauza a idea oa se-

paração de* suls mulheres ,
he com tudo serto

,

-Se sem a sabida delles continuará a desordem

Sblica sendo necessário advertir aqui
,
que

Iwn; 'ouSos cazados são poupados em attejj

$0^ BuasnumerozasiWias, eeoocgoà

-Los «inocentes filhos Brazileiros , .
que sao en>

Terdade motivos bem dignos de excitar a pi»

^ade dos generozos Bahianos.
memv

VIII Para o mesmo fim , e pelas mesma.

i-azoens sejão retirados desta Província os Mdi

íes Portuguezes, quê achando-se ao^jjg

delia tomarão o partido mimigo e nos
,

hos.e

Lio : e sejão dímitidos do^ serviço^da Pro

vir,cia õs Officiaes Brazileiros ,
e alguns 1 or

ZZlzes cazados, e honerados de filhos
,
qu

Íe
g
Wearão parado^^^^^

-ernerra «manto porém a aqueiles OiftuawS mui

lares qiid Briilehos ,
quer Portuguezes ,

qu

ora s5o
q
Cidadãos Brazilfiho,, que permanece

,6 n^a Cidade ,
durante a^f^fl

General Madeira, não se ev^^ ^a o K

concavo a ^se -unirem ao Egujto ^

SfX ^r^re^onselho de gu.

^,títéSl Conselho de ^%^'|
ZíJk. de 'corpo de -delicto, para o In « de

qj

fluidos «iO serviço -peia ^-—'^; T ^
criada Pel^Gémmltndanfe em Chet.e Wffi.
criaaa peio ^1

teítoi a ^hezouíaiia i
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eterminação cornprehendida na deliberação. 7.a

íandando sahir com a brevidade que for pos-

ivel em Navios Estrangeiros, ou Nacionaes aos
idividuos constantes da rellação N.° 1.°

, que
endo lida bouve sobre ella discussão , em que
a fizerão algmnas emendas, e se produzirão

s factos criuúnozos
,
que contra elies havia

;

agando a custa da Fazenda Publica a passa-

em daquelles
,
que forem pobres, e dando só-

íente Passaporte aos que forem ricos , os quaes
eixarâo Procuradores bastantes

,
para íbes cui-

ar de suas cazas , e negócios , e verificar a
assagem de seos fundos

,
para onde quizerem

,

uando não pertendão regressar depois do reco-

hecimento da Independência , e por isso seos

gns ficão iíenícs de sequestro.

X. O Governo das Armas fará igualmente
% a determinação comprchendida na deli-

;ração. S. a declarando dimittidos , ou em Con-
cho aos indivíduos, constantes da lista N.° 2,
ue sendo igualmente lida , e entrando em dis-

nssão , soífreo também algumas emendas
,
pro-

uzindo-se , como a respeito dos primeiros , os

toa criminozos factos.

XI. Sendo serto que nada coníribue tanto

ira socego e bem ser dos Povos coaio as ideas
,

ue nelleo incutem os Escriptores do dia, ou os
.uthores de folbas avulsas

,
pois que dirigem

opinião publica a seo arbítrio , e sendo abso-
rtamente necessário que haja bum correctivo

ara C3 abuzcs , em que podem cabir os pre-
itos Escriptores , fazendo-os conter nos limites

o justo , e honesto , cumpre que se restabeleça

esta Cidade o Tribunal dos Jurados para..

a

berdade da Imprensa , do modo que foi criada
d anno de 1822 , a fim de que os interesses

Tendidos da Nação , ou de cada hum dos Ci-
idãos em particular encontrem nelle a justa
necessária vindicta : e isto athe que a Cons-
tuição marque poziíivamente a norma

,
por que

i deve regular a Imprensa , ou de remédio
gal para cohibir a licença de escrever , sem-
re cdioza , e nociva.

XII. Que o Governo Provizorio tenha a
aior vigilância sobre a conducta dos Empre-
idos Civis, principalmente nà Repartição de
usíiça e Fazenda

,
punindo mui severamente

,

enccntinente , sem esperar rezolução do Mi-
ísterio Imperial

(
que alias seria absolutamente

scessaria a não se comprometer com delon-
ts

, na crize actua a salvação da Província

)

todo aqnelle dos referidos Empregados
,
que

r convencido de prevaricação, e omissoens
,

íe assaz tem contribuído para reduzir esta Pro-
íncia ao desgraçado estado, em que se acha.
XIÍI Que haja neste porto huma Embar-
ição de Registo bem tripulada, e confiada a
mi zelozo Official

,
para que examine as pes-

ias
,
que entrão , e sabem desta Província

,

ff quanto convém oeeorer ao abuso, que tem
rvido de entrarem , e sahirem indivíduos pe-
sçozos sem passaporte.

XIV. Que o Governo Provizorio fassa quan-
antes organizar a Proposta dos Officiaes da

rimeira-y -e -se«sa4a-JLaia-desía -Prov.ffleia y .

excluindo delia aquelles Gíficiaes v que para "s^

so derem justificados motivos , e tendo i y.ho
em concideração o serviço da Campanha : e cíe-
ressella imediatamente á apj.rovação de S. M,
I.

;
por quanto he evidente, que a incerteza,

em que estão os Soldados de que aquelles
,
que

servem de seus Officiaes o cerão , ou não , tem
grande parte na falta

,
que ha , de desciplina

,

alem de tirar aos mesmos Offieiaes a necessá-
ria energia

,
para manter a subordinação , cui-

dando o Governo com preferencia ia final, e
perfeita organizas.ão dos JBatalhaõs de MeIiciaT
nos desta Cidade, Toríe, Pirajá, Itajaika.,
Jaguaripe , e Valença, pelo bem, que disso
deve rezultar ao socego, e segurança do Re-
concavo , e cosias da Provinda.
XV. Que o Governo Provizorio de maõs

dadas com o Governador das Anuas cuidem en>i

dezencravar as peesas d? Aitelharia, que ain-

da o estiverem nas Fortalezas , e pontos âp
"defeza desta Província ; em faser reparar , e

•construir de novo .outras Fortificações, incluzi-

ve as Barcas Canhoneiras, a fim, de que so

possa obstar a qualquer tentativa de" Portugal

;

por quanto pelas ultimas noticias de Lisboa
consta, que ali se fasem preparativos para hu-
ma Expedicção naval , recrutando-se Soldados
para engrossar o Exercito

, já Commandado pe-
lo Marechal Eeresford , e adestrando-se os Cor-
pos no exercício cte Cassadores

,
para es ha-

bilitar para a guerra na America.
XVI. Que haja em cada Batalhão da Pri-

meira Linha ca Guarnição desta Cidade hum
contingente de Soldados escolhidos por sua dis-

ciplina, e morigeração, e despencados de todo
outro serviço para se oceuparem da policia da
mesma Cidade , sendo cada hum dos Piquetes

,

ou contingentes commandades por Offieiaes de
conhecida probidade, e todos sobordinaclos ao
Official superior

,
que for encarregado da mesma

polícia : pelo que o Batalhão N.° 4 que ora
ee ocupava delia, entrará no serviço da Guar-
nição , como os outros Batalheens que sendo
compostos de Soldados bons, e maus não po-
dem de persi dezempenhar tão importante com-
mição.

XVII. Que para se manter a ordem em
algumas Villas , e Povoações do Recôncavo,
onde iíifelismeníe tem havido assuadas , o Go-
vernador das Armas de accordo com o Gover-
no Provizorio mandará para aquellas , em que
for mister, hum Destacamento de Soldados es-

escolhidos da Primeira Linha, e commandado
por hum Official prudente e probo , oqual jun-
tamente com o Commandante das Milícias da
Viila , ou Povoação tomarão a requisição
da Authoridade Civil, que nella houver, todas
quantas medidas forem necessárias para guardar
a ordem: ficando assim o Commandante do Des-
tacamento , como o das Millicias , responsáveis
por qualquer assuada , ou motim

,
que por sua

omissão houver: igualmente serão retirados a
Juízo, e por ordem da Authoridade Civil,
Camará, Capitão Mór, e Commandante das'MiL-

-Jkias^EfilkiEtísamgBÍe .. das .mencionadas Villas ,

. , ......
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e Poavoações- aquelles Portuguezes matis ,
cu-

ja existência nellas se reputa cauza das dezor-

deus , renietendo-os em custodia ao Governo ,

que lhes dará o destiao
,

que setem dado a

outros.

XVIII. Que o Governador das Armas re-

comende debaixo da mais stricta responsabi-

lidade aos Commandantes dos Batalhões a dis-

ciplina, e sobordinação dos seus Soldados, nao

poupando occazião de os castigar por suas fal-

tas , e delictos, e fasendo-os occupar em fre-

quentes , e aturados exercidos , único meio de

os adestrar , e conter.

XIX. Que se não dê posse , e exercício a

súbdito algum nascido em Portugal., que vier

. despachado para esta Provinda , sem que pri-

meiro se represente submissamente a S. M. I-

os ponderosos motivos, que houverem para se

não cumprir o Despacho , a fim de que o mes-

mo Augusto Senhor se Digne de o revogar.

-„_. Que o Governo Provizorio faça levar

a prezeuíe- Acta á Augusta Presença de S. M. o

Imperador ,' em testemunho dos sentimentos des

ta Província, que será constantemente firme no*

princípios da Mouarehia Constitucional
,

qut

tem proclamado, e jurado , a fim de que S. M. I

se Digne de dar as providencias, que submis

sãmente lhe rogamos, e de conhecer a absolu

ta necessidade, que tínhamos de tomar ineonti

nente as medidas aqui estabeilecidas. E bec

assim
,

que o mesmo G overno proclame im

mediatamente aos habitantes desta Província

segundo o espirito das Deliberações tomadas

finalmente que seja amesma Acta registada n

Livro
,
que serve para as da Gamara desta Ci

dade , sendo depois de impressa remetidos o

exemplares delia, a cada huma das Camarás d

Província para sua inteligência.

( Seguião-se as listas N.° 1 , e 2 referida

nas deliberações sétima, e oitava , e a seguic

te declaração. )

Segmão-se muitas Ássignatvras ; do Gi

vemo, Camará > Relação, Empergados Ciy<

e Militares , e mais Cidadãos.

(1) Extraindo do Independente Constituci<

tial N. 79 de 22 de Dezembro de 1823.



1

'Sr. Redactor.

Como o estado, em que flutuao as noticias de Pernambuco temfeito vacilar-se nesta Corte, sobre quaes serão as rérdàdèS nadaparece mais claro para demonstrar os crimes da celebre JunVa Pro-vizona
,
do que a Reprezentacão seguinte; que foi feitaTo, h,m

REPREZENTACAO.

Iliustrissimos Excellentissimos Senhores.

_ A n.i ha mais digno de admirar-se , do que a enereia, com oue temmarcado esta Junta as providencias pari acautellS o8 males desteIrovinua; providencias taes
, que em lugar deporem teZot rival!Maées

,
pelo contrario

,
ellas só tem servido de dispor ôsaíkQoipara se dissolar a no.sa cara Pátria nos impulsos - terríveis daTasanpinoienta guerra civil. E quem serão , Senhores os eonXrentes de teò irreparável damno? Monstros impereepS aos simnllsftjtfos conhecimentos d'essa Junta; que com seiSlSoS^t^cratas tem-se entroduzido nos negócios da Provineh á tfS> de bons"^rrSwT "^^ conservão^ôíl^u!

&Ê& ?
l' í esta tomttymfo progressivamente entre os

respe Sí bL! S r T f°rÇaS ni°r
f
eS

'
Unica baze

> *™ *MSrespeitar. Ií, será possível, que essa Junta queira de nmiiri*i>n ™
SáS??g^^^?# suspiros ?< Não

1
,«S ff

SÍ&SgSS IS^6^^vSf^«e™ -P-eipiter-

frini
8
W SV' Dhl,ma

T
™edÍda tem t0mad0

' <*
ue nSo se> «-mn indo as Leis civis, as Leis pátrias, e o direito das gentes

éliátnfe"^S^P^ Pe^a em todos Tsecilos

:

"
£ -/

dest^içao dos Thronos, dissolaçoens das Cidades

SSl to
8

.

C
S
St

!

,meS
/ * ° ^.mancho das Lciedades

'

lihrolí ' f da 6
'
e Lei

'
sSo

<l
ue susteotSo

, como Colunas eoui-

o Re^eTnta^t^^^^Maút^1^^ 3^^ Se P°dem elIevar ™ seu

íSthé^^álS. mpid
° d° SGU abatiment° «» bamba-

Pxh fw!!
ra0 P°rt

.

ant°
.

VV
*
Ex<^ncias analysar o principio deste

los Irindpios 3TtóSr 1

r
;
flõXa

° qT MIe CGl^ os Sais 8fl£

e?a Sar» ÍL h-
moralidade; que talvez sirvão de modelo, ou re-

f auah.tr rlTrCm T aCtUaeS coram«Ç5es. E como seja livre

toÍSa tl man,ref °S S6US 8entí™*» com conhêcimen-

sos % «.«' PT SS6 Governo
'

q'«e se-lhe classifiquem os abu-sos
,

a que se tem proposto em abandono da Lei.

lio-ou se

e

dn°r
ern0 Í11U

?
d° t SGrVÍS adulIa«ores

, e aristocratas , des-

Ê?^o^cilTl ^ ArT^ áe^mm S& "-o devia desassoeiar.i-is o principio da desgraça da Província : e impollado o «rermen da«Wd,u, rebentou em a guerra civil, plantai por esfa mesma



seu poder todas a«r Áttêsta-çoerís flfccttStòy de "boa condueta , exacçSo
*

e
préstimo durante o seu emprego na' Secretaria da Intendência /como Official
ç Interprete ; e que se requereu a Demissão do Lugar, foi por lhe pare-
cer desairoza a conservação, de hum Lugar Publico aonde elie foi tratado
cão mesquinhamente

, ^tendo sempre- cumprido os se tJ3 deveres , e sujeitado»
se até a servk lugares que jamais lhe poderiâo pertencer,

í»êíí'l ú :.'"' ' i3'*h ti "' ' ' •••• " '. ;- ...... ,. >t

VJ

k E %p È RI MEN TO.
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SENHOR.

.JizLíhz Sebastião- labregas Súrigué, que adiando-se desde 19 deAgos*.
to de 1823 empregado em a Secretaria da Intendência Geral da Policia nà
qualidade de Interprete é Oficial delia , e tendo servido desde o seu ingres-
so até meado do mêZ de iMaio próximo passado , revê então o grave desgosto '-

e desairosa sensaboria de se ver qUasi que insensivelmente 'envolvido na em-
brulhada que deo ocoasião á Portaria do Ministério da Justiça de 19 de
Maio dê Í824, que por isso que já foi levada á Augusta Presença de V.
M. W, torna inútil nova exposição , visto que nellà teria O sUpplicante dê
replicar contra a maneira pouco decente, e menos liza Com que se procu-"
rbu "indispor o Animô-de-V* M, I. contra o suppplicante > E como que ent
huma tal situação , e á vista da educação do suppHcânte

, e sua constante
condueta, se t^rna inconsistente com to- seu modo de pensar, é de Orçar as
Vantagens eihtèresses desta Vida

s continuar a servir no Lugar onde teve dê'
experimentar tãò -Sensível' dissabor; — Pede a V. Al. I. Se Sirva Ordenar se-

lhe dê demissão do Lugar de Interprete e Official da Secretaria da Policia í»

Lugar nunca por e1Ie requerido , e que lhe havia sido conferido pela mui'
reconhecida concurrencia de circunstancias, de préstimo, e bóa condueta
reservando-se o direito de se ófíerecer a V. M. 1. para bem do Servido Na-
cional

, e na extensão dás suas forças j protestando humildemente contra a,

maneira- Verdadeiíamente desabrida, com que se procurou -aggravàr ná Pre-
sença de V; M„ I. hum simples desforço contra o âugmentó de Serviço One^
roso e com cláusulas desairosas , como se jamais fosse , ou tivesse sido ne-'
cessarioj estimular o supplicante no desempenho de seus deveres , desem-
penho não só publico e notório -, como attestado pélas Autoridades corri
quem lhe coube servir. Roga, portanto, a V. M. I. Se Digne Ordenar se
dê ao aupplicaate â demissão requerida. É R. Al. -- ->

Luiz Sebastião fabregaS Surigué*

RIO DE JANEIRO 1824. NA TYPQGKAPHIA DE TORRES;
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